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Sinterklaas
Hij komt, hij komt, die lieve
goede Sint! Op 5 december
vieren wij het grote
Sinterklaasfeest. In deze
nieuwsbrief vindt u alle
informatie!

Surprises
De kinderen van de groepen 5
t/m 8 hebben allemaal een
lootje getrokken. Wij wensen
jullie veel succes bij het maken
van de surprise. De schatkamer
gaat open op maandag 28
november. Vanaf dan mogen de
kinderen hun surprise mee naar
school nemen!

Pietengym
Groepen 1/2: vrijdag 18
november.
Groep 4: 25 november.
Groepen 3: 28 november.
Het zou leuk zijn als de kinderen
verkleed als Sint of Pietje naar
school komen.

Schoen zetten
Op dinsdag 22 november mogen
alle kinderen een schoen mee
naar school nemen. Laten we
hopen dat de Pieten tijd hebben
om ook onze schoentjes te
vullen. In verband met de

studiedag hebben de Pieten hier
extra lang de tijd voor.

5 december
Op 5 december vieren wij met
de hele school Sinterklaas. Wij
beginnen om 08.20 uur met een
opening op het schoolplein. De
groepen 3 t/m 8 verzamelen op
het schoolplein bij de
juf/meester. De kleuters mogen
eerst binnen hun tas ophangen
en gaan dan met de juf naar het
plein. Vindt u het leuk om bij de
opening aanwezig te zijn, dan
bent u van harte welkom! Wij
willen u vragen om achter het
hek te gaan staan. Hierdoor
houden wij het voor ons
allemaal overzichtelijk en
kunnen de kinderen Sinterklaas
goed zien! Met de hele school
hebben wij ook nog een
verrassing, namelijk een
Pietendans met echte
danspietjes! Het zou leuk zijn als
u mee kunt swingen! Alle
kinderen zijn om 14.00 uur uit.

Nieuwe
leerling
Vandaag kregen we op school
een nieuwe leerling. Haar
naam was Strikjespiet en
doordat we niet goed wisten in
welke klas ze thuishoorde heeft
ze gedurende de dag groep 1
t/m 4 bezocht en meegedaan
met de lessen.

Kerst
Het duurt nog even......maar we
zijn ook al druk met de
voorbereidingen voor kerst.
Donderdag 22 december vieren
wij Kerst op Het Veer met een
lichtjestocht met het hele gezin.
Reserveert u deze datum vast in
uw agenda? We starten
ongeveer vanaf 17.00 uur.
In de volgende nieuwsbrief leest
u hier meer over.

